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 التیتحص

 از دانشگاه تاکستان یو برودت  یحرارت  ساتیتأس کارشناسی  •

 فعالیت سوابق

 کننیر یشآب هایپروژه در  ایبهن  منیشرکت هورسان ا کالیمکان  واحد ریدم •
  ،نفت و گاز بهرگانسر  یاورهال سکو ،یمخازن سوخت خزرفام انزل ستمی س ،فارسج یخل

  هتل ،هنیم یانبار مرکز  ،هنی م یدنیشهر نوش ، (یمرکز  ساختمان) تهران  یشهردار 
  -  قیحر  اعالن و اطفا هایسیستم  یاجرانظارت و  ،یهتل شاراکس و ... طراح  ،یمرکور 
 تا کنون  ۱۴۰۰

 ی م یپروژه پتروش هایپروژهدر  پارس منیشرکت ا قیحر یاطفا کی مکان سرپرست واحد •
  کلی س روگاهین (،مخازن فوم دوز ستمیس اندازیراه و  الیمتر  تأمین ،یطراح)   یبوعل
 ،هیعسلو ،( غرب کارونCO2 ،یگاز  یاطفا  هایسیستمو نصب  )تأمین زدی یب یترک

 اندازیراه و  تأمین ،یطراح) نفت خام گوره جاسک   لوله و خط  پترو صنعت ،یفردوس
 ۱۴۰۰تا  ۱۳۹۹ - (قیحر  یاطفا هایسیستم

  دیمرواردر پروژه  دان یشرکت مشاوره آرمه طرح اسپ  کیمکان ساتیتأس  ناظر و مشاور •
  یاطفا هایسیستم  نهیزمدر   نشانیآتش  مشاوره و  یک یمکان  تأسیساتنظارت بر   ،غرب

 ۱۴۰۰تا   ۱۳۹۹  - قیحر یو یو نوشتن سنار قیحر
  هیری خ مارستانیب)پروژه مرکز جامع کنترل سرطان در  شرکت نارفوم کار سرپرست کارگاه •

  -( EPC) یو گاز  یآب  قیحر یاطفااعالن و  هایسیستم  یاجرانظارت و  یطراح  (،تات 
 ۱۳۹8تا   ۱۳۹5
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  ،یطراح  ،مال رانی ا یمرکز تجار  پروژهسرپرست اطفای حریق شرکت نارفوم کار در  •
 ۱۳۹8تا  ۱۳۹7 - (EPC) یو گاز  یآب   قیحر یاطفا هایسیستم ینظارت و اجرا

  ییاجرا تأسیسات بر   هیپروژه هتل رز نظارت عالدر   شرکت نارفوم کار تأسیسات  سر ناظر •
 ۱۳۹8تا  ۱۳۹7 - نشانی آتش و 

 : در  شرکت عمران ظفر کار یک یمکان  تأسیسات  کارشناس •
o  یبهداشت تأسیسات ستمیس هاینقشهکنترل ( یمسکون  یواحد ۲۱۶۰) آسمانپروژه،  

 فاضالب(  آوریجمعمربوطه )شبکه  زیربنایی تأسیساتو  نشانیآتش مطبوع و   هیتهو
o فاضالب  آوریجمع شبکه   ینظارت بر اجرا 
o ی شبکه آبرسان ینظارت بر اجرا 
o ی شبکه گازرسان ینظارت بر اجرا 
o  ی باقر  دیشهرک شه   خانهه یتصفنظارت بر 
o بر پروژه آسمان هینظارت عال 
o  اکبر ی عل مسجد  یکی مکان تأسیسات هاینقشهکنترل نقشه 
o  ساتیتأس و زیربنایی  تأسیساتشرکت عمران ظفر کار در قالب نظارت بر  یدفتر مرکز  

 ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۱ - و دو کیو سماء  نژادی هاشم  دیشه  هایپروژه یک ی مکان
و   یطراحدر  روین  یدیو تولعمران  یشرکت مهندس  یک یمکان  تأسیسات  کارشناس •

 ( EPC مانکاری پ) راهور یهاشیهما پروژه مرکز   یدگیو رس مانیامور پ، نظارت
  ستمیس یطراح در  عصر یگل ول  یو ادار  یپروژه تجار  یک یمکان  تأسیسات  کارشناس طراح •

 نشانی آتش مطبوع و  هیتهو ،یبهداشت تأسیسات 
و کنترل   یطراحدر  بانک صادرات یساختمان ادار  یک یمکان  تأسیسات  کارشناس طراح •

 نشانی آتش مطبوع و  هیتهو ،یبهداشت تأسیسات ستمیس هاینقشه
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و نظارت   یطراح در  پروژه خانه باغ شهران یک یمکان  تأسیسات  کارشناس طراح •
 ک ی و مکان یک یالکتر تأسیسات 

 هاییتوانا

 ۳8۴۱۲5۱۴به شماره  یالوله  یحرارت یهاکنمبادلهثبت اختراع دستگاه  •
 78۱ /۴۱5به اختراع به شماره   مربوط یو فناور  قاتیتحق، وزارت علوم هیدییتأ •
 استاندارد  نیتدو تهیاستان البرز و عضو کم نشانیآتش ضوابط  نتدوی •
و   NFPA 13, 14, 10, 20, 24, 25, 11, 12, 15, 2001, 241 استانداردهای  بر تسلط •

 نشانی آتش جهت مشاوره    یآمادگ
 و نظارت بر اجرا  هانقشه و کنترل  ی نی بازب، ساختمان یک یمکان  تأسیسات  طراحی •
مرتبط با   یهابخشنامه و  اتیساختمان، نشر یبا استانداردها، مقررات مل آشنایی  •

 ساختمان  یکی مکان تأسیسات 
  یک یمکان  تأسیسات  یبها زیو آنال   هات یوضعصورت ،  جلساتصورت به   یدگ رسی •

 ساختمان 


